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სახელი, გვარი
თამარ გავარდაშვილი
ნიკოლოზ რევაზაშვილი
ნინო მამედოვი
ანდრო თოდაძე
ლაშა ახალკაცი
ნელი ჯავახიშვილი
თეა ბასიშვილი
თამარ მალანია
სოფიო ჯილავდარი
კონსტანტინე რომელაშვილი
რევაზი კახნიაშვილი
გია ქრისტესიაშვილი
ბელა ტაბიძე
ანანო ჩხვიმიანი
ნათია სამადალაშვილი
თინათინ კოჭლაშვილი
კახა ბიძინაშვილი
ნესტანი შველიძე
გივი კაპანაძე
ირაკლი ზაქარეიშვილი
ნანული დარსანია
სალომე ჩხაიძე
გიორგი ტყაბლაძე
ვახტანგი ხადური
გიორგი კოღუაშვილი
თინათინ ზარნაძე
ნანული ჯიბლაძე
ირმა ბიბიჩაძე
ირმა სირაძე
ლალი დეისაძე
თამილა ჩხეტიანი
ბექა ხაჩიძე
ნანა კობახიძე
ინა დარსაველიძე
ირმა კაშია
მაია კვირიკაშვილი
ხათუნა ზაქრაძე
მანანა წივწივაძე
რეზო კაპანაძე
ლაშა‐გიორგი ბოჭორიშვილი
სოფიო შვანგირაძე
თენგიზი ჯიბლაძე
ნათია გურგენიძე
ქეთევან კვეტენაძე
ნანა ბენდელიანი
ლანა ბუხრაშვილი
ირმა ოქროპილაშვილი
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მარინა კუპატაძე
ნათია მესხიშვილი
მზია მაჭარაძე
ნარგიზი ბაბუნაშვილი
გრიგოლი კაშია
ამირან ჭყონია
ავთანდილ ფუტკარაძე
ნათია ბაყაშვილი
ანა რუსაძე
დალინა ხუჭუა
საბა ობოლაძე
ნანა გოგიაშვილი
მაია მელიქიძე
მზია ლიპარტია
გიორგი ინასარიძე
ანა თადუმაძე‐ქაჯაია
ინგა ქანთარია
ლადო გოგსაძე
ირაკლი წამალაშვილი
ირმა ხუციშვილი
ნათია ფხალაძე
მარიამ წაწალაშვილი
გიორგი ლეკაშვილი
დავით ხვედელიძე
ნათელა გიორგაძე
შორენა მაკრახიძე
გიგა შონია
მეგი მელია
ვაჟა ონეზაშვილი
მანანა მარგალიტაძე
სოფიკო ცირამუა
ლიკა ჯგერენაია
მიხეილ მჭედლიშვილი
თენგიზ პაპუნაშვილი
ნინო მამნიაშვილი
კახაბერ გოგოხია
ლილი სუხიშვილი
დავით ძიძიკაშვილი
თორნიკე შერვაშიძე
ანატოლ კვარაცხელია
მალხაზი ფიფია
ლეილა კვირკვია
ზურაბ ქარდავა
ოთარი ხასია
ლამზირა სურგულაძე
ლუიზა კვარაცხელია
მზია ლაგვილავა
დათო ხასაია
თორნიკე ქუხილავა
ნინო ლაგვილავა
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იანდი მორგოშია
მაია უბირია
შორენა ჩიქოვანი
მამუკა მიქავა
ნუკრი ლომია
დარეჯან აკობია
მიმოზა ქარდავა
ინგა ბაღიშვილი
ინგა ზარანდია
ალიბაი გასანოვი
სანან მამედოვი
კობა კვარაცხელია
ნათია ჯალაღონია
ნუგზარი ხარბედია
ნათია გულაღაშვილი
ლამზირა კვირკველია‐ხარჩილავა
დავითი კოკაია
რობერტ კარანაია
სალომე ქობალია
ლეილა ხარბედია
ქეთო მიქაია
თენგიზ კვარაცხელია
ეკატერინე ნარმანია
კობა კვარაცხელია
ვილგენი გრიგოლია
ნანა ჩიქობავა‐ხუხუა
ქრისტინე სანაია
თეონა ღვინჯილია
ასმათი პაჭკორია‐წულეისკირი
გულნაზი ხურცია
მაკა სახოკია
თეიმურაზი სანაია
მადონა ყურაშვილი
დენისი მილორავა
შორენა ხურცილავა
მანანა სამხარაძე
ზაზა ქველიაშვილი
ბადრი ჩაჩანიძე
იამზე მოდებაძე
ამირან ჭანკვეტაძე
ანა იობაშვილი
დიმიტრი ჯანაშვილი
თინათინ გუგეშაშვილი
მარიამ შაქარაშვილი
მაკა ყირიმელი
ნანა ქუთათელაძე
ნინო კაკაურიძე
ზოია ხორიაშვილი
გვანცა გურასაშვილი
ნონა ჯებირაშვილი

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

მაია მამასახლისი
ნინო მიხელიძე
გიორგი მორგოშია
გალინა ზამთარაძე
მაია ავდალოვა
ნათია ჯიშკარიანი
ქეთევან გოლოშვილი
ნინო ბერიტაშვილი
ანი დოლიძე
გიული ბუთხუზი
ანასტასია ფრიდონაშვილი
მურთაზ ცუცქირიძე
თემურ წიკლაური
სალომე ყურშიტაშვილი
მაია ქევხიშვილი
ელდარ რიგვავა
დათუნა სიმონია
ანა ფეტელავა
ადილხან ფირიევი
ზაურ გასანოვი
გოგუცა კუპრაშვილი
ზვიადი ობოლაძე
ლევანი შარვაძე
ჯუმბერი სოფრომაძე
ირმა კირკიტაძე
გირშელი ბერძული
თამარი კოპალეიშვილი
ჯულეტა ცოტნიაშვილი
ალექსანდრა გეგელაშვილი
უშანგი ლაჭვრიშვილი
იასონ მესხიძე
სოსო გოჩაშვილი
მარინა ბერუაშვილი
ნინო კობერიძე
ზურაბ ბანკანაშვილი
ნანი ბლიაძე
გიორგი ცაბაძე
ზურაბ გლუნჩაძე
გია ბოლოთაშვილი
სუსანა რატია
ზურაბი მურჯიკნელი
ლალი ელიავა
მამუკა ფორჩხიძე
ნელი ფანჩულიძე
რუსუდანი ბერაძე
ნიკა საკანდელიძე
ლელა ყურუა
მაია გვრიტაძე
მალხაზი აბულაძე
დავითი ნიკოლაძე
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მაკა გოგოლაშვილი
გრიგოლი ბუცხრიკიძე
ლიანა ლილუაშვილი
ქრისტინე დვალი
ნათია ვარდანიძე
მზია ქენქაძე
თამარ ბიჩელაშვილი
თამარ მამაცოვი
ხათუნა ხუბაშვილი
თამაზ ბიჭიკაშვილი
ნიკოლოზ ახლოური
ჟუჟუნა ტუაევი
შახი სოინ ოღლი
უჩა სიდამონიძე
დავით ფეიქრიშვილი
ცირა ზარიძე
მაია ნავროზაშვილი
ელგუჯა ხოხაშვილი
გენადი ცქიტიშვილი
ლია შერაზადიშვილი
ლია დილიმაშვილი
თინა აბრამიძე
ნინა ორბელაშვილი
ნათია შარმიაშვილი
ნანა სვიანაძე
ხასიმამედ კარაჯაევი
სოფიო წივილაძე
ნატო გაგაძე
თეონა გულიაშვილი
ლიანა ხანოიანი
ვალერი კინოიანი
თამარ იმერლიშვილი
ინგა შათირიშვილი
რუსუდან მანტკავა
ირმა ტომარაძე
ეკა მიდელაური
ოლღა ვალიევი
სვეტლანა საჯაია
გიორგი უღრელიძე
ქეთევან ესიტაშვილი
თამარ სოფრომაძე
ნარგიზა ჩაგელიშვილი
თამარ აბრამიშვილი
მარინე ჯაფარიძე
გიორგი დევდარიანი
სერგო პაილევანიანი
მაია ბებოშვილი
მარინე კახიძე
მაკა სამბელაშვილი
მერი გოგებაშვილი
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ლიანა გოგლიძე
ნათელა ადამაშვილი
მაია გერლიანი
გიორგი ჩაჩანიძე
თორნიკე ფირანიშვილი
დოდო კობახიძე
ია ასანიძე
ლალი ჩინჩალაძე
ლალი ჭოხონელიძე
ნინო ცხადაძე
შორენა ტოროშელიძე
ვერიკო ზურაბაშვილი
რუსუდან მამგუაშვილი
ზურაბი გველუკაშვილი
ნატალია მახარაშვილი
მანანა ზურაბიშვილი
ია ძიძავა
ალექსანდრე ინასარიძე
ირმა გელაშვილი
არტუშ კურტანიძე
ასია მარქაროვი
ნიკა ნასყიდაშვილი
ჯემალი გუგუნაძე
ნინო თოლორდავა
ნონა ქარცხია
დავითი შუბითიძე
მარინე ჩობანიან
ზიტა დანელიანი
სალომე გუგეშაშვილი
მერი დანელია

